Wijzigings- en afmeldingsformulier Drunense IJsclub “D.IJ.K.”
 Bij afmelding graag oude gegevens invullen en reden van afmelding opgeven en ondertekenen
onder aan de bladzijde.
 Leden die het lidmaatschap opzeggen kunnen de eerst volgende winter geen lid worden en
moeten dus moeten wachten tot het volgende seizoen om weer lid te kunnen worden.

 Bij wijziging graag oude en nieuwe gegevens invullen en indien het IBAN en/of naam gewijzigd is
ook de onderstaande Machtiging doorlopende SEPA incasso Algemeen geheel invullen en
ondertekenen.
Oude gegevens:
Voornaam: ____________________________
Achternaam:
____________________________
Adres:
____________________________
Postcode:
____________________________
Plaats:
____________________________
Telefoon:
____________________________
Lidnummer: ____________________________

Nieuwe gegevens:
Voornaam:
____________________________
Achternaam: ____________________________
Adres:
____________________________
Postcode:
____________________________
Plaats:
____________________________
Telefoon:
____________________________

Datum afmelding of wijziging: ____________________________________________________________
Reden van afmelding: __________________________________________________________________
=====================================================================================

Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen
_____________________________________________________________________________________
Incassant ID: NL89ZZZ402722290000
Drunense IJsclub D.IJ.K., Obrechtstraat 24, 5151PE, Drunen
=====================================================================================
Naam rekeninghouder: ___________________________________________________________________________
Postcode/plaats:

___________________________________________________________________________

˽˽˽˽-˽˽˽˽-˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽
˽˽˽˽˽˽˽˽
BIC alleen invullen bij buitenlandse rekening.

IBAN:
BIC:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:



Drunense IJsclub D.IJ.K. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag
van uw rekening kan afschrijven betreffende contributie aan de Drunense IJsclub D.IJ.K. voor het
bovenstaande lid.



Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van
Drunense IJsclub D.IJ.K.



Drunense IJsclub D.IJ.K. voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig hun Privacy
Verklaring.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Deze machtiging vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap volgens onderstaande voorwaarden:



Opzeggingen en opzeggingen kunnen alleen via het wijzigings- en afmeldingsformulier gedaan worden bij
de ledenadministratie. Formulier kun je vinden op onze website of aanvragen bij een van de bestuursleden.



Opzeggingen dienen uiterlijk een maand voor afloop van het seizoen bij de ledenadministratie binnen te
zijn, dus voor 1 mei.



Voor opzeggingen die te laat binnen zijn, betekent dit dat de volledige contributie over het komende
seizoen betaald te dient worden.

Plaats en datum: _____________________________
Wijzigings- en afmeldingsformulier

Handtekening: ___________________________________
GVH, 05-09-2013

